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NDP VALORACIÓ 2016 CONSELL DE GREMIS  
 
 
Barcelona, 18 de Gener 2017 - El Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme tanca el 
2016 amb una valoració dels sectors on es percep un increment de vendes global dels seus 
gremis adherits denotant un augment del consum en tots els sectors representats.  
L'entitat que presideix Miquel Donnay fa un balanç positiu però mesurat de l'any doncs 
recorda que sempre  calen mesures de promoció i suport del teixit comercial i de serveis 
així com una clara vocació de defensa de la legalitat amb la lluita del comerç no regulat. 
 
Turisme i automoció són els sectors de més creixement amb xifres al voltant del 8 al 9,5%. 
D’altra banda, els gremis coincideixen en ressaltar que malgrat l’augment de vendes, els 
marges comercials són cada vegada menors a conseqüència de l’augment dels costos en la 
producció i en la comercialització tant de productes com de serveis. 
 
L'increment de vendes per l'any que comença té una previsió de xifres similars o inclús 
superiors sempre que la conjuntura social i econòmica sigui estable. 
 
El Consell de Gremis està format per més de 30 gremis que representen més de 10.000 
comerciants i empresaris dels sectors comerç, serveis i turisme. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son membres actius del Consell de Gremis: 
Gremi d’Hotels de Barcelona- Gremi de Restauració de Barcelona - Associació Catalana d’Agències de 
Viatges Especialitzades ACAVE - Gremi de Flequers de Barcelona - Gremi del Motor - Associació de 
Gremis d’Instal·ladors de Catalunya AGIC qui agrupa Gremis instal·ladors de Barcelona, Maresme, 
Hospitalet, Baix Camp, Sabadell, Vallès Oriental i Lleida , Gremi d’electricistes i fontaners de Deltebre i 
Associació de Frigoristes de Catalunya - Gremi de Floristes de Catalunya - Gremi de Llibreters de 
Barcelona i Catalunya - Associació de Comerciants d’Electrodomèstics - Gremi de Comerç Tèxtil - Gremi 
de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya - Gremi de Carnissers-Cansaladers-Xarcuters de Barcelona i 
Comarques - Gremi de Matalassers de Barcelona - Gremi del Comerç de Mobles de Barcelona - Gremi 
Artesà de Xurrers de Catalunya - Gremi del Vidre Pla i Tancaments de Catalunya - Gremi de Serrallers 
de Catalunya - Unió de Licoristes de Catalunya - Gremi d’Olives i Conserves de Catalunya 

 


